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MULTIDIENSTEN-DM
SCHOONMAAKBEDRIJF KATWIJK

Multidiensten-DM is vanaf maart 100% chemicaliën vrij !
Wij staan dagelijks achter onze uitspraak ‘Passie voor Schoon’ Juist nu is hygiëne essentieel.

Reinigen ChemieVrij
Vanaf maart worden al onze
producten 100% chemicaliën
vrij. Biologisch snel
afbreekbaar. Wereldwijd
goedgekeurde certificaten.

De focus op mens milieu en resultaat creëert balans. Maar als
we zo doorgaan wordt de balans zwaar verstoord. Dat is ook de
reden dat we op zoek gingen naar ecologische oplossingen.
Over de hele wereld wordt
dagelijks door de b2b markt naar
schatting meer dan 20 miljoen kilo

100% veilig zowel voor mens
als elk type ondergronden.

aan giftige en slecht tot niet

100% natuurlijke middelen.

gebruikt.

100% effectief tegen alle
vervuilingen. Zowel inzetbaar
dagelijks tot periodiek en van
graffiti tot gevels. Productlijn
met meer dan 60 producten.

Als we kijken naar de ‘PlasticSoep’ dat zwerft in de zee / oceaan

afbreekbare reinigingsproducten

zal er aan gewicht in 2050 meer plastic zijn, dan het gewicht van
alle vissen bij elkaar. Om dit terug te dringen is er een mooi
initiatief van eigen bodem namelijk TheOceanCleanup.com nu
wereldwijd aan het ruimen. De founder Boyan Slat uit Delft heeft

Conserveren /Coaten
Laat ons u verrassen wat we
allemaal kunnen met onze
reversibel coatings. Alle
soorten metalen, stenen, glas,
keramiek kunnen wij dan ook
voor u weer in nieuwstaat
brengen. U krijgt daarbij een
uitgebreid rapportage en een
MJOP. Zo gaan en blijven uw
bezittingen langer mee, zowel
technisch als esthetisch.
Vrijblijvende info en testen.
Heeft u behoefte aan meer
informatie of een vraag? Neem
vrijblijvend contact met ons op.
Wij gaan kosteloos testen tot
we perfect resultaat leveren.U
beslist wij conserveren.

zijn plan in 2013 naar buiten gebracht. Wij zijn dan ook een van
de kleinere maar trotse sponsor van zo’n mooi project.
Wij willen out of the box denken en doen, want dat is
noodzakelijk voor de houdbaarheid van ons planeet. Wij hebben
dan ook besloten om met 2 vaste merken samen te werken die
ook hetzelfde denken.

Namelijk 1 vast merk voor reinigen en

1 vast merk voor conserveren/coaten. Beiden zijn ecologisch en
100% chemicaliën vrij. De producten zijn op elk type
ondergrond inzetbaar zonder enkel risico voor uw kostbaar
bezit. De coatings zijn tevens reversibel en biologisch
afbreekbaar. Wij leveren de MeerJarigOnderhoudsPlan en
ontzorgen u compleet. Passie voor Schoon

